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“A népzene tehát a természet tüneménye. Ez az alkotás ugyanazzal a 
szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szervezetei, a 

virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan tökéletes a 
népzene.”

/Bartók Béla/
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Célok                                                 Feladatok
• A természet szeretete

• A világunkat fenyegető globális problémák 

megismerése, megértése

• Figyelni önmagunkra és a környezetünkre

• Kreatív gondolkodás

• Érzékenység, empátia

• Aktív közreműködés

• Pozitív szemléletmód

• Kezdeményező képesség, bátorság

• Megtalálni a gyermekkel a közös nyelvet a 

fenntarthatóságra való nevelésben

• A kíváncsiság, az érdeklődés felkeltése

• Az egyéni felelősségre való nevelés

• Példamutatás

• Világra nyitott, művelt ember felnevelése   
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Eszközök a céljaim eléréséhez
(alsó tagozat)

• Régi és modern életünk összehasonlítása a népzene megismerésével

• Az ember és az őt körülvevő világ kapcsolatának nyomon követése a magyar 
néphagyományok, népszokások keretében

• A zene alkotóelemeinek természet közeli megismertetése 

• A tanult dalokban, a meghallgatott zenei szemelvényekben megjelenő természet közös 
felfedezése

• Népi- és saját játékok tanítása

• Együttzenélés a közösségi élményért

• Improvizációs gyakorlatok a kreativitás fejlesztésére

• Izgalmas zenei kísérletek a kíváncsiság fokozására

• Önismeret fejlesztő játékok 

• Lehetőségteremtés az önértékelésre
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Veszélyben a jövőnk! Szükség van egy tempóváltásra!
A fogyasztói társadalom hátulütői: 

• A jólét öncélú hajszolása

• A bioritmus felborulása súlyos testi és lelki bajokhoz vezethet

• A mai ember krónikus alváshiányban szenved

• A modern kori ember állandó versenyben áll az idővel

• Az állandó lemaradást különböző eszközökkel igyekszik behozni (internet, okostelefon, gépkocsi...)

• A hajszolt életmód nem vezet eredményességre

Megoldás:

• Fontos megjegyezni: „Az élet nem futóverseny! Ne a gyorsaság legyen a fő cél!”

• Érdemes lelassulni, megállni és szemlélődni

• Az időbeosztásban hatásos lehet a jó ritmus, az ismétlődés, ciklikusság

• A helyes életritmust a természet szüli
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Ritmikus  állatvilág (kicsi és nagy)



Szinkópa ritmust mutató állatképet 

nehezen találtunk tanítványaimmal
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Ritmushangszerek készítése (újrahasznosítás) 
Segítőim voltak: Somogyi Edit és a 2.z osztály tanulói
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Hangszerkóstoló
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Énekes játékok

Sövényfonó dal 
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Élő zongora
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Készítsünk hanglépcsőt!
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Bújj az esernyőm alá!



Ázott kotta                                    Kútba estem



Játék az esővel (Újbudai Tavaszi Hangverseny (Bárdos Lajos Kicsinyek Kórusa)



Az intézményünk nevében köszönöm szépen a megtisztelő 
figyelmüket!


